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«سال اقتصاد ٍفرٌّگ با عسم هلی ٍهذیریت جْادی »
سخن بزرگان  :آرامش واقعي آن است كه بذاني هرلحظه دست خذا در دستان توست.

ردیف

بارم

*درهریک از سئواالت زیرگسینه ی درست را انتخبة کنیذ *
1

الف -ػجبسر "فىش ٔی و ٓٙطٔ َٛیض  120ػب٘شی ٔشش اػز " وذاْ ٔشحّ ٝاصسٚؽ ػّٕی ٔی ثبؿذ
 -2آصٔبیؾ

 -1طشح ػئٛاَ

ٔ -4ـبٞذٜ

-3دیؾ ثیٙی

1.5

ة-حجٓ ظشف ٔىؼجی ؿىُ ث ٝط، َٛػشض ،اسسفبع  100ػب٘شی ٔشش چٙذ ِیشش اػز ؟
1000-1

10-2

./001 -4

1 -3

ج-وذأیه اصػٙبصش صیش سػب٘بی جشیبٖ ثشق ٕ٘ی ثبؿذ؟
ٌٌٛ-1شد

ٌ -2شافیز

 -4ػشة

ٔ -3غ

د-وذاْ دسیبچ ٝاص٘ظش چٍٍ٘ٛی سـىیُ ثب ثمی ٝسفبٚر داسد ؟
-1دسیبچ ٝخضس

 -2دسیبچ ٝؿٟذای خّیچ فبسع

 -4دسیبچ ٝػجالٖ

 -دسیبچ ٝاسٔٚیٝ

ر -وذأیه اص سٛصیفبر صیش ٔشثٛط ث ٝػفشٞ ٜبی آة صیشصٔیٙی سحز فـبس ٕ٘ی ثبؿذ؟
-1دسجبیی سـىیُ ٔیـٛد و ٝیه الی٘ ٝفٛر دزیش ثیٗ دٚالی٘ ٝفٛر ٘بدزیش لشاس داسد.
-2ثیـشش دس ٘ٛاحی وٞٛؼشب٘ی ٚؿیجذاس ایجبد ٔی ؿٛد
-3آة ٔٛجٛد دس آٖ اص طشیك حفش چبٚ ٜلٙبر لبثُ ثٟش ٜثشداسی اػز.
-4چبٞ ٜبی آسسضیٗ دس ایٗ ٘ٛع ػفشٞ ٜبی آة صیشصٔیٙی یبفز ٔی ؿٛد.
ز" -اػشفبد ٜاص سٚص٘بٔٞ ٝبی ثبطّ ٝدس دبن وشدٖ ؿیـٞ ٝب"ث ٝوذأیه اص سٚؽ ٞبی ٔحبفظز اصٔٙبثغ طجیؼی
اؿبسٔ ٜی وٙذ.
ٔ-1صشف دٚثبسٜ

 -2ثبصیبفز

 -3وبٞؾ ٔصشف

 -4وبٞؾ ا٘شطی

*جبهبی خبلی را ثب کلمبت منبست پر کنیذ*
2

-1ا٘شطی رخیش ٜؿذ ٜدس ا٘ٛاع ػٛخز ٞب ٛٔٚاد غزایی اص ٘ٛع ا٘شطی .........................اػز.
-2ثؼذ اص یخچب َ ٞب ..............................................ثضسٌششیٗ رخیش ٜی آة ؿیشیٗ صٔیٗ ٞؼشٙذ.
-3ثب افضٚدٖ ٔمذاسی ..............................ثٔ ٝغض ٔذاد ٔی سٛاٖ ػخشی آٖ سا ثیـششوشد
ٚ-4صٖ جؼٓ سا سٛػط ٚػیّ ٝای ث٘ ٝبْ ............................ا٘ذاصٔ ٜی ٌیش٘ذ.

1

ٞشیه اصػجبسر ٞبی ستون "الف" ث ٝوذاْ ٔٛسد ازستون "ة" ٔشثٛط اػز ٔ(.شصُ وٙیذ)
3
ػش ٖٛاِف

ػش ٖٛة

ٔبد ٜخبِصی و ٝدس آٖ ثیؾ سش اصیه ٘ٛع اسٓ یبفز ٔی ؿٛد

ٔغ

فشاٚا٘ششیٗ ػٙصش ِٔٛىِٛی دسٛٞا اػز.

ٛٞا

رسٞ ٜبی ػبص٘ذ ٜآٖ فمط اسٓ ٞؼشٙذ

ؿىش

1

٘یششٚطٖ
ٔخّٛطی اص چٙذ ػٙصش ٚسشویت اػز.

اوؼیظٖ

4
ثب سٛج ٝث ٝفبصّ ٝثیٗ رسار ث ٝػئٛاالر صیش دبػخ دٞیذ(ِیٛاٖ آة -ثبدوٙه ٛٞأ -ذاد)
1.5
اِف -وذأیه اص سصبٚیشثشاثش ٌشٔب افضایؾ حجٓ ثیؾ سشی داسد؟ چشا
ة-وذأیه ث ٝساحشی فـشدٔ ٜی ؿٛد ؟چشا
جٌ 100 -شْ اصوذاْ ٔبد٘ ٜیبص ث ٝجبی وٕششی داسد ؟ چشا

5
ثشای ػبخز ٞشیه اصٚػبیُ صیش چٔ ٝبد ٜای سا دیـٟٙبد ٔی وٙیذ دِیُ ا٘شخبة خٛد سا ثٛٙیؼیذ
اِف-سٛح فٛسجبَ

1.5

ة -ثذ٘ٛٞ ٝادیٕب
ج -اػىّز ػبخشٕبٖ
6
ا ٘ؼبٖ ٞب اصدیش ثبصآٔٛخش ٝا٘ذ ثشای سِٛیذ ٔٛادی ٔفیذ ٚػٛدٔٙذ دسص٘ذٌی ٔی سٛاٖ اصافضٚدٖ دٚیبچٙذ ٔبد ٜثٓٞ ٝ
وٕه ٌشفز،ثب سٛج ٝثٔ ٝطبِجی و ٝآٔٛخشیذ دِیُ ٞشیه اصٔٛاسد صیش سا ثٛٙیؼیذ
اِف -ثؼیبسی اصثٙبٞبی خـشی اصلذیٓ ثبلی ٔب٘ذ ٜاػز.
ة -وبسد ٚچٍٙبَ آؿذضخب٘ ٝصً٘ ٕ٘ی ص٘ذ
ج-ثشای ػبخز دػشٙجذطال اصطالی خبِص اػشفبدٕ٘ ٜی ؿٛد.
د -دس ػبخز اوثش آِیبط ٞب اص فّض آ ٗٞاػشفبدٔ ٜی ؿٛد.

1

7

ظشٚف آؿذضخب٘ٔ ٝب٘ٙذ ػبیشٚػبیُ ص٘ذٌی اصٔٛاد ٔٛجٛد دس طجیؼز ػبخش ٝؿذ ٜاػز ٔ.بد ٜاِٚیٞ ٝشیه اص ٔٛاد
صیش سا ثب سٛج ٝث ٝدا٘ؾ خٛد ثٛٙیؼیذ
)
 -2ثـمبة چیٙی(
)
ِ -1یٛاٖ ؿیـ ٝای (
 -3ثّٛن ػیٕب٘ی

8

(

)

ٔ-4یخ فٛالدی (

1

)

دسثبس٘ ٜفٛردزیشی خبن  ٚآة ٞبی صیش صٔیٙی ث ٝػئٛاالر صیش دبػخ دٞیذ
1.5

اِف -دٛؿؾ ٌیبٞی چٍ ٝ٘ٛثبػث افضایؾ آة ٞبی صیش صٔیٙی ٔی ؿ٘ٛذ؟
ة -ث ٝچ ٝػّز صٔیٗ ٞبیی ؤ ٝمذاس ٘فٛردزیشی خبن آٖ ٞب صیبد اػز ٔٙبػت وـبٚسصی ٕ٘ی ثبؿذ؟ چٔ ٝبدٜ
ای ثبیذ ث ٝخبن اضبف ٝوشد ؟
ج -ثشای حفش چبٚ ٜثشداؿز اصآة ٞبی صیش صٔیٙی ؿٕب چ ٝؿٟشی سا ا٘شخبة ٔی وٙیذ ؟ دِیُ ا ٘شخب ثشبٖ چیؼز

دسایٗ سصبٚیش اثشٞب آٔبد ٜی ثبسیذٖ ٞؼشٙذ.سؼییٗ وٙیذ دس وذاْ احشٕبَ ثبسؽ ث ٝصٛسر ثشف ،ثبساٖ یب سٍشي
خٛاٞذ ثٛد ؟
./75
9

دمبی هوا -2،درجه سبنتی گراد

دمبی هوا3،درجه سبنتی گراد

دمبی هوا1،درجه سبنتی

گراد
ججٛٞ ٟٝای ثؼیبس ػشد دس حبَ ػجٛس

آة دسیبٞب ث ٝدالیُ ٔخشّف حشوز ٔی وٙٙذ ،یىی اصایٗ حشوز ٞب ث ٝصٛسر جزس ٔٚذ ٔی ثبؿذ
اِف -ػّز ایجبد جزس ٔٚذ چیؼز ؟
ة -جضس ٔٚذ اص ٘ظش ػّٕی چ ٝسؼشیفی داسد ؟

10

ج -اص جضس ٔٚذ چ ٝاػشفبدٞ ٜبی ٔی ؿٛد ؟(دٛٔ ٚسد )

1.5

./75

دسؿىُ سٚث ٝسٙٔ ٚطم ٝاؿجبع -ػطح ایؼشبثی  -ػٕك ػطح ایؼشبثی سا ٔـخص وٙیذ
11

A

B
c

ٚص٘ ٝثشداسی ٚص٘ ٝای ث ٝجشْ  200ویٌّٛشْ سا دس اسسفبع ٔ 1.5شش ی ٘ؼجز ثٝ
ػطح صٔیٗ ٍ٘ ٝداؿش ٝاػز
12

1.5

اِف -دس ایٗ حبِز ٚص٘ ٝداسای چٛ٘ ٝع اص ا٘شطی اػز ؟

ةٔ -مذاس ا٘شطی ٚص٘ ٝسا ٔحبػج ٝوٙیذ (خالصٛ٘ ٝیؼی -فشٔ -َٛسا ٜحُ -یىب فشأٛؽ ٘ـٛد)

ؿىُ ٔمبثُ یىی اصلٛا٘یٗ ٔ ٟٓا٘شطی ٔی ثبؿذ
آٖ سا سفؼیش وٙیذ

./5

13
20طٛ٘ َٚس
الٔخ 100ط َٚا٘شطی
80طٌ َٚشٔب

اِىششیىی ٔصشف ٔی وٙذ

جٕغ ثبسْ ٕ٘ 15:شٜ
میان آرزي ي معجسات خدايود دیًاری است بٍ وام
"اعتماد"
پس اگر ديست داری بٍ آرزيیت برسی يتىها بٍ معجسٌ احتیاج داری با تمام يجًد بٍ خدا اعتماد که

